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 ًقدًة : 

إضافًة ايل  ادلصطلحات يف رلاؿ الشبكات بعض بايل التعريف يف زلاولة متواضعة يهدؼ ىذا الكتاب   
   .  قات لًتكيب شبكتك بالطريقة ادلثاليةمن أدوات وعتاد وملحاليت ربتاجها  تطلباتادل بعض

 

عرب انشبكاث انسهكيت ًتبادل نهمعهٌماث ما حنه فيو اآلن مه تٌاصم عهماء هلم انفضم يف 

  ًانالسهكيت
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 هوشبلات :  يف ا ةصتددًاالجهسة امل
1. Router 

جهزة أي وصوؿ خدمة اإلنًتنت ايل صبيع األ( ISPجهاز يقـو بالربط بُت الشبكة احمللية ومزود االنًتنت )
 داخل الشبكة . وػلقق إتصاؿ بُت شبكات ذات تصاميم وبرتكوالت سلتلفة . 

 .(OSIيف نظاـ ) Network layerظمة الشبكات , ويعمل الراوتر علىويعترب من أىم أجهزة الربط يف أن
ويتطلب معرفة جيده بأوامر سسكو  Ciscoالنوع أدناه يستخدـ يف الشبكات الكبَتة وىو من منتجات شركة 

 للعمل عليو . 

 
وىو يعمل كػ ادلكتبية و ادلنزلية  الصغَتة LANالػ  ستخدـ للشبكاتتمن الراوترات التالية أدناه ع ا نو األأما 
(Router( و )Access Point  . يف آف واحد ) 

               
 

( فقط لتوسيع نطاؽ الشبكة الالسلكية Access Pointؽلكن إستخداـ ىذا الراوتر ليعمل كػ ) ملحوظة :
  . الراوتر  من خالؿ نظاـ تشغيلاإلعدادات  ضبط وذلك من خالؿيف حالة كاف لديك راوترين يف الشبكة 

 
2. Switch 

يف تسريع أداء الشبكة ألنو ػلتفظ جبدوؿ  Hubيستخدـ لربط األجهزة ادلوجودة يف الشبكة وىو أفضل من الػػ 
ف أي جهاز يتصل عليو وػلتفظ بو . وعندما تصل إليو إشارة إرساؿ من جهاز ما يقـو بإرساذلا ايل اجلهاز اعنو 

 MACالػ )اجلهاز عرب  د على عنواف(وذلك باإلعتماUnicastاذلدؼ مباشرة عن طريق اإلرساؿ االحادي)
address ). 

 ويوجد منها نوعين : 
1. Unmanageable Switch:  البعض.غَت قابل لإلدارة يستخدـ لربط األجهزة مع بعضها 

2. Manageable Switch:  نظاـ قابل لإلدارة وػلتوي على نظاـ تشغيل ويتطلب ادلعرفة اجليدة بأوامر
 إلدارتو.  اخلاص بو التشغيل

( وىي سويتشات قادرة على ضبل الكهرباء PoE Switch)نوع آخر من السويتشات يسمى  وىنالك .3
   . رب كيبل الشبكةع
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 (Cisco Switch Catalyst 2940 Series) 
8 Inter face Ether net 
 2 Inter face Fiber Optic 
Manageable Switch 

 
 
 
 
 
 

 
 

Manageable Switch 

UnManageable Switch 

Fiber Optic Switch  

Console 

2 Up Link 

AUX 

SD Card 
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4. Patch Panel 

طراؼ كوابل الشبكة من مقابس احلوائط حيث يتم فيها ذبميع أ  Rackػنقطة ذبميع مركزية توجد داخل ال
 ومن مث توصيلها للسويتش عرب كيبل الباتش كورد . 

 
Patch Panel (Ethernet Cable)ٌ 

            
Rear                                                    Front 

ٌ 

Patch Panel (Fiber Optic Cable)ٌ 

       
 

ٌ 
( بأف مقابس الكيبل كل على حدا Patch Panelن الػ )عيتميز و :  (Modularالـ )جد أيضاً و وي
  ذلك . ( فال ؽلكنPatch Panelالػ ) يف يف حالة التلف , أما ؽلكن تغيَتىاو 
 

PoE Switch 
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                                Modular 

          
 

5. Access Point 

 - Mobileباألجهزة الالسلكية )تحرؾ التعمل كجسور بُت احملطات الالسلكية ونظاـ توزيع الشبكة , وعند 
Laptop ) من موقع آلخر تضعف إشارة الػػAccess Point    ومن ىنا ؽلكنك اإلتصاؿ بػ عدؾ عنها ب  ب

Access Point وداخل نطاؽ توزيع الشبكة  أخرى قريبة منك.  

               
Front                                                        Rear 

 
Ceiling Access Point 

             
                            

    
Ceiling Access Point  

LAN PoE 

Reset 
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5. Rack 

( Patch Cord( وتوصيلهما عرب كوابل الػ )Patch Panel)( والػ Switchصندوؽ يتم فيو تركيب الػ )
 .( Serversتوضع فيها أيضاً الػ )

 

       
 

                      
 
7. Cable Manager  

 . Rackػ على ال Switch والػ Patch Panelبُت الػ وحدة لًتتيب وتنظيم الكوابل

         
Cable Manager                                                    

7.                                                                                         Patch Cords 

ايل جهاز احلاسوب او  (Face Plate) قصَته يتم توصيلها من مقبس احلائطأطواؿ كيبالت جاىزه ذات 
 .( Router( ايل الػ )Switch( أو من الػ )Patch Panelػ )ايل ال( Switchػ )من ال

 

                 
Patch Cord UTP                                  Patch Cord Fiber 

Ground Rack 
Wall Rack 
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8. Face Plate 

 . احلائط لىمقبس الشبكة ع

                  
 

                
 

9. Node (Modular Jack) 

 Patchوصل مع الػ )ادل من اخللف بالكيبلوموصولة ( Face Plateاليت يتم تركيبها يف الػ ) ىي القطعة
Panel)  , و( من األماـ يتم توصيلها مع احلاسوب بواسطة كيبل الػػPatch Cord. ) 

        
 
 

11. Ethernet  Coupler 

 .و لتمديد الكيبل يف حالة الق صر جزء صغَت يتم توظيف
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11. Ethernet  Cable Splitter 

ولو ها بالكيبل لربط (RJ45) أو أكثر ليخرج منفذين  (Face Plate)توصيلو بػكيبل أو يتم موزع وظيفتو 
 .عدة أشكاؿ 

                   
2 Way Splitter                             3 Way Splitter 

                         
2 Way Splitter                                 2 Way Splitter 

 
23. USB to Ethernet Adapter 

, ويوجد منو نوع آخر يف حالة تعطل منفذ الشبكة   USBوظيفتو ربط جهاز احلاسوب بالشبكو عرب منفذ
 . UTPلربط اذلواتف الذكية مع الشبكة عرب كيبل 

          
 RJ45 ايل USBربويل منفذ 

           
  UTPتوصيل اذلاتف الذكي بالشبكة عرب كيبل 
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31. Connector casing (Boot) 

         
 

31. (Register Jack) RJ45   

    
 

 : (NIC)كرت الشبكة  .26

خاص بو ال ؽلكن  MAC Address, وكل كرت شبكة يأخذ القطعة االساسية يف تكوين الشبكة يعترب ا
  .امل ػػػػػػػحوؿ العيمنح لكرت آخر أف ي

             
  Wireless كرت شبكو                            NICكرت شبكة 

 

        
 Fiber Optic كرت شبكة
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 MAC Addressمثاؿ لػػ 

MAC Address = a1.c8.44.37.fd.98   
 

 

oui = organizational unique identifier -   nic = network interface card 

رقام فريده وغير مكرره وهي أ رقام خاصة بالشركة املصنعة لكروت الشبكةبد أ42أول  MAC Address في الــ 

لكي اليكىن هنالك جشابه في  IEEEوهى هظام قدمحه منظمة بد ألاخري خاصة بترقيم كرت الشبكة  42والـــــ 

صَنعة من قبل الشركات املخحلفة .  
ُ
 أرقام كروت الشبكات امل

 

 : (Network Tool Kit) ألدوات المستخدمة في تركيب الشبكاتا

 ( :Ethernetـ )شبكات ال .1

 
 

Network Tool Kit (Ether Net) 

 

 

1. Crimping Tool 

 . RJ45على الػػ  UTPالسلك يستخدـ لكبس 

 
 

 بد خاصة برقم كرت الشبكة 42
 بد خاصة بالشركة 42
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2. Network Tester  

 قبل التشبيك . يستخدـ للتأكد من كبس األسالؾ وعملها قبل التشغيل لتفادي ادلشاكل

 
 

1. Punch Down 

 . Patch Panelوالػػ  Nodeيستخدـ لكبس الكيبل على الػػ 

 
4. Wire Striper 

   .  (Pairs 4)ويستخدـ لتسوية السلوؾ أيضاً  )الغالؼ البالستيكي اخلارجي(يستخدـ لتعرية كيبل الشبكة 

 
5.  Cable cutter 

 . RJ45الػػ  داخل( مع بعضها لكبسها Pairs 4السلوؾ ) تسويةيستخدـ لقطع الكيبل و 

 
6. Screw Driver 

 .  عاديادلفكات مهمو سواء كاف مفك صلمعو أو 
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 ( :Fiber Opticشبكات الـ ) .2
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Network Tool Kit (Fiber Optic) 

 

1. Jachet Stripper 

 .  Coreلكبس الػػ تستخدـ إلزالة الغالؼ اخلارجي للكيبل 

                 
3. Crimp Tool 

 Connectorتستخدـ لكبس الكيبل مع الػ 

           
4. Puck 

ادلثبت ويستخدـ لتثبيت ادلوصل والضبط أثناء عملية التلميع اليدوي وزبتلف ادلثبتات بإختالؼ ادلوصالت الػػ 
connectors  . 
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5. Cleaver 

تستخدـ لقطع الليف البصري بدقة من أجل عملية اللحاـ ادليكانيكي أو اإلنصهاري أو عند تركيب الوصالت 
 .من حيث الدقة وسهولة اإلستخداـ  قاطعاتوزبتلف ال connectorsالػػ 

               
 

6. Fiber Microscope 

بعد تركيب الليف البصري وتلميعو والتأكد من عدـ وجود شوائب  connectorيستخدـ دلعاينة ادلوصل الػػ 
 فيو .

               
 يدوي                                                 آلي                                    

 
7. Epoxy 

وىو عبارة عن مادتُت يتم خلطهما  connectorعبارة عن غراء يستخدـ لتثبيت الليف البصري بادلوصل الػػ 
 وربريكهما جيداً حىت يتغَت اللوف .مع بعض 

 
 

 

 

 

7. Film  

ويوجد منها عدة الواف غالباً )األبيض والبٍت( وزبتلف بإختالؼ تخدـ لتلميع هناية الليف البصري تسالصنفرة 
 النعومة . 

         



16                                                                               
 

 

8. Polishing  

وىناؾ تلميع يدوي وعرب ماكينة التلميع وتتميز  connectorsالتلميع ويستخدـ لتلميع هنايات ادلوصالت الػ 
 عدد من ادلوصالت يف نفس الوقت وإمكانية ضبط سرعة الدوراف وضبط الوقت.األخَتة بالدقة وإمكانية تلميع 

  

                 
 ميع ماكينة التل                             تلميع يدوي                                         

 

9. Cleaning Tools 

 ي .  تخدـ إلزالة الشوائب عن الليف البصر الكحوؿ وادلناديل تس

 
 

21. Splicing Device 

 Fiper Opticبل الػػ يجهاز حلاـ ك
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 (UTP) فصائى او انواع اهليبالت املصتددًة يف اهشبلات
اقصى سرعة لنقل  االستخدام  الصنف

 البيانات

Cat 1  غَت متوفر تستخدـ لنقل الصوت فقط وال تستطيع نقل البيانات 
Cat 2  4 تستخدـ يف شبكات التلفوف الرقمية والشبكات منخفضة السرعة mb/s 
Cat 3  تستخدـ يف شبكات Ethernet 10 mb/s 
Cat 4  تستخدـ يف شبكاتIBM Token Ring 16 mb/s 
Cat 5 

Cat 5e 
 Fast Ethernetتستخدـ يف شبكات 
 Gigabit Ethernet تستخدـ يف شبكات 

100 mb/s 
350 mb/s 

Cat 6  تستخدـ يف شبكات Gigabit Ethernet 1024 mb/s 
Cat 7  تستخدـ يف شبكات Gigabit Ethernet 1024 mb/s فما فوؽ 

   RJ45طريقة  ترتيب األشالن عوى اهــ 
  Straight Through Cableيصٌى 

 
  Cross Over Cableيصٌى 

 
  Roll Overهناهم نوع آخر يصٌى 
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 ًقارنة بني اهلوابى
 التكلفة التداخل السعة الكيبل

coaxial ف أىػػػػػػػػػػم ماؽليزىػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو أ
شلػػػا ادلػػػدى الػػػًتددي عػػػايل 

يعػػػػػٍت قػػػػػدر ا علػػػػػى نقػػػػػل 
السػػػػعة  -كػػػػرب  بيانػػػػات أ
 عالية .

الكيبػػػػػػػل احملػػػػػػػوري الرفيػػػػػػػع عملػػػػػػػي  ضئيل
أكثػػػػػػػر وىػػػػػػػو أقػػػػػػػل تكلفػػػػػػػة وىػػػػػػػو 

 شػػػػبكاتيف ال سػػػػتخداماً إكثػػػر األ
ادلبنيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى الكوابػػػػػػػػل احملوريػػػػػػػػة 

 مًت . 585ويصل ايل مسافة 
ا السػػػػػػػػلك احملػػػػػػػػوري الثخػػػػػػػػػُت مػػػػػػػػأ

مكانيػػػػػػػػػػة توصػػػػػػػػػػيلو ايل فيتميػػػػػػػػػػز بإ
 مًت . 555

Unshielded 
Twisted Pair 

(UTP)  

 6ىػػذا النػػوع يتكػػوف مػػن 
 كر سابقاً ذ   افئات كم

كيبػػػػل مػػػػن لف ىػػػػذا اليتػػػػأ
 زواجأ 4سػػػػػػػػػػالؾ شبانيػػػػػػػػػػة أ
دؿ ويقلل ىػذا اجلجػرلدولو 

مػػػن تػػػأثَت األسػػػالؾ علػػػى 
بعضػػػػػػػػػػػػػػػها عنػػػػػػػػػػػػػػػد نقػػػػػػػػػػػػػػػل 

شارات الكربائية ويفيد اإل
يف مقاومػػػػػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػػػػػويش 

يوجػػػػػػػػػػػػػػػػػد   –اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػارجي 
 تداخل لكنو بسيط .   

رخيصػػػػة الػػػػثمن وسػػػػهلة الًتكيػػػػب 
     مًت 555تصل ايل  –والصيانة 

Fiber Optic رسػػػػػػاؿ البيانػػػػػػات سػػػػػػرعة إ
تصػػػػػػل ايل  مرتفعػػػػػػة جػػػػػػداً 
بػػػػػػت يف ميجا 055555

تسػػػػػػتخدـ الثانيػػػػػة لػػػػػذلك 
يف اإلتصاؿ بُت ادلػدف يف 

 نطمة احلديثة .األ
ولكػػػػػػػن السػػػػػػػرعة الفعليػػػػػػػة 

-555ادلسػػػػػتخدمة مػػػػػن 
ـ.ب السػػعة عاليػػو  555
 مياؿ .تقاس باأل جداً 

ضباية عالية ضػد التػداخل 
 –الكهرومغناطيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

وىػػػػػػػػػػػػػن االشػػػػػػػػػػػػػاره فيهػػػػػػػػػػػػػا 
مػػػػػػػػػن أ – ضػػػػػػػػعيف جػػػػػػػػػداً 

ضػػد التنصػػػت  اً عػػايل جػػد
 التداخل معدـو . –

مقارنػػػػػػػة  تكلفتهػػػػػػػا مرتفعػػػػػػػو جػػػػػػػداً 
بالكوابػػػػػػػل النحاسػػػػػػػية إضػػػػػػػافة ايل 

 صعوبة التوصيل والصيانة .
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 Tower Server ,Rack Server, Blade Serverًقارنة بني 
ماىي و  Tower Server, Blade Server, Rack Serverأنواع السَتفرات ادلتوفرة وىي  على سنتعرؼ ىنا

لشبكتنا ادلستقبلية وخصوصًا أف الفعالية واحدة لكن يف رلاؿ أىم الفروقات بينها ومىت طلتار السَتفر األفضل 
 . زبتلف عملية األختياربتقدؽلو ( أو اذلدؼ الذي أرغب Businessالعمل)

Tower Server 
من أكثر السَتفرات ادلستخدمة فهو من الشكل أو ادلظهر اخلارجي يشبو أجهزة الكمبيوتر  Tower Serverيعترب الػ 
تصميم ىذه اخلوادـ لتقدـ مهاـ ال تستطيع الكمبيوترات العادية القياـ هبا وعادة ما ربوي كل مكونات , مت  العادية

الكمبيوتر من ىارد ديسك ومنظم كهرباء ومعاًف ورامات وقارئة أقراص وكرت شبكة ونظراً حلجمها ػلتاج ىذا النوع من 
بد من التفكَت بادلكاف قبل شراء ىذا لذلك ال Blade, Rackخرى ساحة أكرب وأوسع من السَتفرات األالسَتفرات م

  . السَتفر. يفضل شراء ىذا السَتفر عندما تكوف حاجتك القياـ دبهاـ منوعة لشبكتك وىو جيد للشبكات الصغَتة
 

 

Rack Server 
إدارة بة يف عملية سَتفرات مصممة لكي تقف بشكل عامودي داخل راؾ أو خزانة وىي مناسبة لتوفَت ادلساحة ومناس

قتناء إالذي اليسمح لنا ب Tower Serverبعكس الػ  Server Managementستخداـ إعدة سَتفرات ب
قتناء عدة إل كوسيلة جيدة  Rackتأيت سَتفرات الػ , أكثر من واحد منو يف ادلكاف الواحد بسبب حجمو الكبَت 

... ونظرًا لوضعها العامودي والقريب من بعضها يأيت  فر للتخزين وسَتفر للدومُت واخلسَتفرات مثل سَتفر لألؽليل وسَت 
يد للراؾ سَتفر اجلتربيد اللذلك تأمُت  , ىو يف مسألة التربيد ادلتاح ذلاو التحدي األىم بالنسبة ذلذا النوع من السَتفرات 

دما تكوف مسألة فضل شراء ىذا السَتفر عن, ي   د من التفكَت هبا قبل شراء ىذه السَتفراتبىو النقطة األىم الىت ال
 . وىو جيد للشبكات الصغَتة وادلتوسطة. ادلساحة مهمة بالنسبة لك وعندما ربتاج إىل وجود أكثر من سَتفر منفصل 
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Blade Server 
  احلل األمثل ىو Blade Serverراعي فيها التطورات ادلستقبلية الواسعة فالػ عندما تفكر ببناء قاعدة متينة لشبكتك ت  

           ؼلتلف عن Blade Server, دلاذا ؟ احلقيقة الػ  داء أكرب بكثَت من السَتفرات الىت ذكرت من قبلأفعالية و 
 ال ػلتوي صبيع ادلكونات ادلوجودة يف السَتفرات مثل  Blade Serverمن ناحية ادلضموف فالػ  Rack serverالػ 
أغلبها يكوف مشًتؾ وتتحكم ف  Network Card ,Power Supply, CD driver, video Cardالػ 

 Rackأهنا أصغر من الػ من ادلؤكد , أما من الناحية الشكلية فالسَتفرات تشبو بعضها نوعاً ما لكن  فيو منظومة خاصة
Server. 

ل ادلثاؿ ال ؽلكن أستبدالو أو فالراـ على سبي Rack serverاليتميز دبرونة مثل مرونة الػ  Blade Serverالػ 
 Bladeبالكامل, سعر الػ  Blade Serverستبداؿ الػ إ أي عملية ربديث للسَتفر تتطلب أحياناً ضافة عليو و اإل

Server ه أكيد أفضل وىو مصمم لكي يعمل وظيفة واحدة فقط ؤ داأخرى لكن لى من بُت السَتفرات األىو األع
 . ويعتمد عليو يف الشركات الكبَتة

 

 
,  , حجم الشبكة ادلساحة) أف ادلسألة أصبحت واضحة من ادلقارنة السابقةأعتقد ؟  ختار السَتفر ادلناسبأكيف   إذاً 

خذ باحلسباف قبل إزباذ ؤ تصبيعها البد أف  (, نوعية العمل وادلهاـ الىت تريدىا للسَتفرات , التطورات ادلستقبلية ادليزانية
  .  القرار ادلناسب خبصوص شراء سَتفر

 

  (:OSIقات  اهــ )طب أهٌية
 . التشغيل انظمة سلتلف على موحد معيار كوهنا من تنبع يةساساأل هميتهاأ. 5
 الىت ادلشاكل حلبتقـو و  تفهم فأ تستطيع خالذلا البيانات تتكوف وكيف OSI ػال مراحل او طبقاتل كفهم بعد. 0

 فعندىا مرحلة يأ وىف يعمل أين بروتوكوؿ او تطبيق حىت او ىاردوير أو جهاز كل تعرؼ عندماف الشبكة على تصادفك
 الشبكة على خرآ جهاز على Ping بعمل تقـو عندما ادلثاؿ سبييل فعلى عأسر  بطريقة ادلشكلة حلل التوصل تستطيع
 ادلشكلة سبب ىااحدإ تكوف قد سبابأ عدة فهناؾ . ادلشكلة لسبب تصل تستطيع أف هاساسأ فعلى العملية فتفشل
 طبقة ىف يعمل منهم كل فأ ستعرؼ osi طبقات تفهم فعندما tcp/ip بروتوكوؿ او الشبكة كرت او ليبالك مثل
 مث) data link الثانية الطبقة( الشبكة كارت مث) physical االوىل الطبقة( بليالك عن والً أ بالكشف نصحي   وذلذا

 Tcp(الرابعو الطبقة)Transport  . 
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ــــــــرس ــــــــــــــم يوضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــح شـــ ـــــــــــــكل البيـــــ ــــل طــــــــــــــــــــــــــــانات في كـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  بقةــــــ

 

 : OSI طبقات  شرح 
Application layer -7 

 تعامل فيها ادلستخدـ مع واجهات الربنامج مثل ادلتصفح وبرنامج نقل ادللفات والربيد ...... اخل ي -
 وظيفتها فتح التطبيق ادلطلوب للمستخدـ . -
 http – ftp – tftp- smtp-snmp-dns-telnetتكوالت ادلستخدمة  و الرب  -

 -: يلي كما التطبيقات طبقة في النقاط من والخروج للدخول تستخدمالمنافذ التي 
 65536 – 0        من     للمنافذ اإلصبايل الرقم -
                          1023 – 0 احملجوزة ادلنافذ -
  65536 – 1024          ادلفتوحة العميل منافذ -

 :طبيقات تال تقدمها طبقة التي الشبكة خدمات أمثلة ومن
Port No Service 
80 HTTP  
21 FTP 
25 SMTP 
23 TELNET 
69 TFTP 
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Presentation layer -6 
متدادىا اخلاص هبا فمنها الفيديو والصور والنصوص وادللفات ل منها إخذ كتم فيها عملية  يئة البيانات لتأت -

 . ) عند االستالـ(وفك الضغظ والتشفَت  ) رساؿعند اإل(ادلضغوطة وبعدىا يتم ضغط البيانات وتشفَتىا 
 – JPEG – BMP – TIFF – MPEGخذ شكلها وامتدادىا ادلناسب بيانات لتأوظيفتها  يئة ال -

WMV – AVI  التشفَت وفك التشفر . -ك الضغط وضغط ادللفات وف 
 ASCII – EBCDICتكوالت ادلستخدمة  و الرب  -

Session layer -5 

كثر من اجللسة . وعند فتح أ غالؽتصاؿ بُت ادلستخدـ والطرؼ اآلخر وعن إدارة وإمسؤولة عن فتح قنوات اإل -
يق على حدا وربديد تصاؿ خاصة بكل تطبىذه الطبقة حيث تقـو بفتح قناة إ تطبيق على جهازؾ يظهر دور

   )  ( simplex – half duplex – full duplexنوع االتصاؿ ىل ىو 
 NFS – NETBIOS NAME – SQL–  RPCتكوالت ادلستخدمة  و الرب  -

- NFS (Network File System):  
 .بعدعن فًتاضي لتبادؿ ادللفات على يونكس ويسمح للمستخدـ بالوصوؿ للملفات تكوؿ إو ىو بر 

- NetBIOS name :  
ولكن مع بداية ويندوز  0555نظمة ماقبل ويندوز تكوؿ يستخدـ للتواصل بُت األجهزة وكاف يعمل مع أو ىو بر 

 .tcp/ipمت استخداـ  0555
- RPC-  Remote Procedure Call : 

 exchange , outlookستخدـ على سبيل ادلثاؿ مع تصاؿ عن بعد وي  بعمل إ  ىو برتكوؿ يسمح
- Sql : 

 . SQLتصاؿ بُت ادلستخدـ وسَتفر لى أنظمة مايكروسوفت إلنشاء إيستخدـ عتكوؿ و ىو بر 
–simplex–half duplex تصاؿ الذي سبر بو البيانات نوع اإل -تصاؿ وظيفتها فتح وإدارة قنوات اإل -

full duplex .  
Transport layer-4 

ومن مث  (Error Correction) خطاءوتصحيح األ (Flow control) مسؤولة عن إدارة نقل البيانات -
 .البيانات نقل عملية  ربديد الربوتكوؿ ادلستخدـ يف

يف ىذه ادلرحلة  Portػ , يتم وضع ال (TCP – UDP)إرساؿ البيانات ىل بػ وظيفتها ربديد طريقة  -
 بالتعاوف مع طبقة التطبيقات .
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 -: يه اناتياهب نقى عن وهةؤاملص اهربوتوكوالت ٍهوأ
- Transmission Control Protocol (TCP) باإلرسال. التحكم بروتوكول 
- User Datagram Protocol (UDP) المستخدم. بيانات وحدة بروتوكول 

 : مقارنة بين البروتكولين
TCP UDP 

 البيانات لوصوؿ ضماناً  توفر ال البيانات لوصوؿ ضماناً  توفر
 موثوؽ فيو  غَت ثوؽ بومو 

 سريع بطيء
 17 رقم البورت يستخدـ 6 رقم البورت يستخدـ

 : هل مثال
SMTP / FTP / HTTP 

 : هل مثال
DHCP / TFTP / DNS 

Network layer-3 
( وذلك طبقاً Routingمسؤولة عن ربديد ادلسار ادلستخدـ يف نقل البيانات وىو مايسمى بالتوجيو ) -

 تكوالت .و أو غَتعلا من الرب ( rip / ospfللربوتكوؿ ادلستخدـ بُت الراوترات يف الشبكة مثل بروتوكويل )
 ip addressing / Routingوظيفتها  -
  ip / ipxتكوالت ادلستخدمة يف ىذه الطبقة و الرب  -
 . Routerاجلهاز الذي يتعامل مع ىذه الطبقة الػػ  -

data link layer-2 

 القادمة من طبقة الشبكة رأس Packet ومسيت هبذا اإلسم ألهنا تضع للػ  Frameتسمى ىذه الطبقة -
(Header( وذيل )Footer( رأس مكوف من برتكوؿ  . )LLC( وذيل مكوف من برتكوؿ )FCS )

 . Error Detectionويقـو الذيل بإكتشاؼ اخلطاء فقط 
( ليتم اإلرساؿ ويتم ذلك عن طريق بروتكوؿ Dataيف ىذه الطبقة يتم التأكد من خلو الكيبل من البيانات ) -

(CSMA/CD. ) 
وربديد أفضل وقت  Error Detectionوإكتشاؼ األخطاء   MAC Addressوظيفتها وضع الػػ  -

 ( .CSMA/CDإلرساؿ البيانات وذلك بالتأكد من خلو الكيبل من أي بيانات قبل اإلرساؿ عرب الػ )
 -ات ادلستخدمة يف ىذه الطبقة  ىي :الالربتكو  -

- LAN Protocol :  802.2(LLC) – 802.3 (Ethernet ) - 802.5 (Token 
Ring) - 802.11 (Wireless) 

-  WAN Protocol :  PPP – Frame Relay – ATM – ISDN – HDLC 
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 . (Switch/ Bridgeع ىذه الطبقة )األجهزة اليت تتعامل م -
L L C = logical link control  

 والطبقات العليا. MAC بالطبقات العليا فهي تقـو بتحديد طريقة مرور البيانات بُت الػ  Data Linkوظيفتو ربط طبقة الػ 
FC S = frame check sequence  وظيفتة إكتشاؼ األخطاء   

 csma/cd=carrier sense multiple access with collision detection  ىي تقنيو لتجنب تكرار التصادـ
Physical layer-1 

الوظيفة   هويقـو هبذ (BIT( ايل إشارات كهربائية )Frame( من )Dataىي اليت يتم فيها ربويل البيانات ) -
 كل من كرت الشبكة وادلودـ .

 وظيفتها ربويل البيانات ايل إشارات كهربائية لتمريرىا يف السلك .  -
 ( .ARP / COAX / Fiber) طبقةتكوالت ادلستخدمة يف ىذه الو الرب  -
 – Cables – Hub – Repeater – NICاألجهزة اليت تتعامل مع ىذه الطبقة ) -

Connector). 
  حسب العالقة بين المستخدمين : الشبكات تصنيف 

 ( :Per to Per) للنظير النظير شبكة .1
 يف اهثؤدی اليت الوظيفة حيث من متساوية تكوف بالشبكة ادلتصلة سةهألاج صبيع فإف الشبكات من النوع ذاى يف   

 أو Server يكوف أف ؽلكن الشبكة يف ازهج كل بل سلصص كمزود يعمل ازهج على ربتوي ال اأهن دبعٍت , الشبكة
Client , على ازهج كل يستطيع حبيث ادلعلومات تبادؿ من اهیمكن دبا مباشر بشكل اهبعض مع سةهألاج وتتصل 
 من النوع ذاىو   .بالشبكة ادلتصلة سةهألاج من غَته من ادلعلومات يطلب الوقت نفس ويف بادلعلومات غَته تزويد الشبكة

 اإلدارة شبكات إىل تنتمي يهو  (Workgroup Model) العمل رلموعة ظلوذج أيضاً  هعلی يطلق الشبكات
  .ادلوزعة

 

 (Per to Perرسم يوضح شبكو سلكية نظام )
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 (Server / Client)  المزود/الزبون شبكات .2
 بقية تسمي فيما  (Server)لغَته والبيانات الربامج يوفر الذي املركسي  ازهالج ىیسم الشبكات من النوع ذاى يف

                مثل شبكي تشغيل نظاـ إىل النوع ذاى من الشبكات وتتطلب (Client) بالزبوف هب تتصل اليت سةهألاج
) (Windows Server 2003 / 2008 / 2012 شبكات يف سةهألاج عدد يصبح وعندما          
(Server / Client ) ًشبكات أف أي , آخر مزود إضافة ادلمكن من يكوف كبَتا  (Server / Client )قد 

 امهامل تتوزع احلالة ذهى ويف  كزبائن اً أبد تعمل ال ادلزودات ذهى ولكن , الضرورة عند واحد مزود من أكثر على ربتوي
 .الشبكة كفاءة من يزيد شلا ادلتوفرة ادلزودات على

 (Server / Client)رسم يوضح شبكو سلكية نظام 

 

 
 
 
 
 
 

 :(to PerPer ( & )Server / Clientالشبكتين ) وعيوب مزايا
 المزايا :

Per to Per Server / Client 
 للشبكة أفضل ضباية تقدـ .الثمن رخيصة

 كبَتة ألف اإلدارة مركزية .  الشبكةسهولة اإلدارة إذا كانت  خاصو إلدار ا . بررليات إىل ربتاج ال
 .واحد موقع يف احتياطيا البيانات صبيع نسخ .اإلدار  متخصص شبكات مدير إىل ربتاج ال

 :العيوب 
Per to Per Server / Client 

 .اإلدار  زلًتؼ شبكات مدير إىل ربتاج .احلماية منخفضة
 .عالية دبواصفات  أجهزةإىل ربتاج .اإلدارية إلصلاز ادلهاـ تدريب إىل ػلتاج مستخدـ كل
 .ادلركزي ازهالج يف مشكلة فقداف البيانات يف حالة حدوثسهولة  .صعبة تصبح اإلدارة فإف  كبَتة الشبكة كانت كلما
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 الشبكات الالسلكية 
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 -ىوائيات الشبكات الالسلكية :
كثَتًا منا يرغب أف غلعل شبكتو الالسلكية زلطة بث كي يتمكن من اإلتصاؿ هبا وىو خارج ادلنزؿ     

ليتجوؿ حباسبو احملموؿ يف ادلنطقة اليت يسكن هبا . أو قد يرغب بإنشاء شبكة تتيح لو اإلتصاؿ وصبيع 
األياـ تصبح  من ا يف يـوأصدقائو ادلتواجدين يف نفس ادلنطقة بغض النظر عن ادلسافة بُت النازؿ . وردب

ربط فروعها ادلتباعدة بالشبكة السلكيًا وقد تكوف تطلب منك اجلهة اليت تعمل هبا مهندس شبكات و 
كلم . من ىذا ادلنطلق سنتحدث عن ىوائيات الشبكات   7ادلسافة بُت كل فرع واآلخر ال تقل عن 

 (وىوائيات البث اخلارجيIndoor( وأنواعها وىوائيات البث الداخلي)Antennas)الالسلكية 
(Outdoor) يتو .ا سنتحدث ىنا عن النوع الثاين ألعلإالَّ أنن 
 

 -: ثالثة أنواع( الي Outdoorوتنقسم هوائيات البث الخارجي )
 

  Directional Antenna  –Omni النوع األول .1
 .365أكثرىا شيوعًا وذلك لقدرتو على البث بشكل حلقيىذا النوع من اذلوائيات 

ويف ىذه احلالة يكوف البث بشكل متساوي وذلك بتوزيع طاقتو على صبيع اإلذباىات 
ذباىُت إوأيضًا ؽلكن تركيز طاقة ىذا اذلوائي يف  (Horizontalباإلذباه األفقي )

حيث ؽلكنك ( Vertical)متعاكسُت وذلك عندما يكوف البث باإلذباه العمودي 
 . ( ادلركب عليو اذلوائيAccess Pointالتالعب باإلعدادات من خالؿ الػ )

 وادلخطط التايل يظهر البث يف احلالتُت .

 
يستخدـ ىذا اذلوائي للبث للمباين اجملاورة ادلتوزعة يف صبيع اإلذباىات . ولكن ما يعيب ىذا النوع من 

ينعدـ يف ادلنطقة السفلى ادلباشرة . يعطينا ىذا اذلوائي مسافة و اذلوائيات أف قوة البث تتناقص كلما أبتعدنا 
وكذلك العوائق اجملاورة من ادلركب عليو Access Point كلم إعتمادًا على قوة الػ   55بث أقل من 

 أشجار وغَتىا . 
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 Antenna Sector النوع الثاني .2
اإلذباه ادلطلوب  ىذا النوع من اذلوائيات يتميز بًتكيز البث يف منطقة معينة وايل

وىذا يعٍت أف ىذا اذلوائي يعطي مسافة بث بعيدة وذلك إعتماداً على زاوية بثو . 
لت زاوية البث كانت . فكلما ق .65و .95و .505فيأيت بزوايا سلتلفة وىي 

 كوف اإلشارة أكثر تركيزاً . فكثَتاً ما ربوسرعة نقل البيانات أك مسافة البث أبعد
اذلوائيات يستخدـ من قبل شركات اإلتصاالت لتقوية إشارة الػ  من ترى ىذا النوع

GSMا ؼلتلف عن ادلستخدـ يف الشبكات ن. ولكن النوع ادلستخدـ ى
أو  2.4GHzالالسلكية كوف الًتدد ادلستخدـ يف الشبكات الالسلكية إما

5GHz . 
 4أو  3ما يعيب ىذا النوع من اذلوائيات زاوية بثو الضيقة حيث يتطلب منك

 .   .365وائيات للبث جبميع اإلذباىات وذلك إعتماداً على زاوية بث كل واحد لتشكل حلقة بث ى
 

 l AntennaDirectiona النوع الثالث 
. إف يندرج ربت ىذا النوع من اذلوائيات عدة أنواع كما ىو موضح بالصورة  

تستخدـ للبث بشكل  Directional Antennaالبث ادلباشر ىوائيات 
شركتاف (على سبيل ادلثاؿ )Point to Pointمن نقطة ايل نقطة)مباشر ومركز 

( أو يف بعض األحياف كلم مربوطتاف بشبكة السلكية  55تبعداف عن بعضهما 
فروع اجلامعة (مثل )Point to Multipoint)من نقطة ايل عدة نقاط
النوع من الربط  ( . ومن ىنا يتضح أننا نستخدـ ىذا مرتبطة بفرع واحد السلكياً 

 للشبكات ادلتباعدة عن بعضها السلكياً  كما بالصورة أدناه : 
حيث تعطيك ىذه 

  07اذلوائيات مسافة ربط بعيدة تصل ايل 
كلم أو أكثر وسرعة نقل بيانات عالية . 
واجلدير بالذكر أف ىذه اذلوائيات تأخذ 

لبعضها كما أف زوايا بثها  قاربةتأشكااًل م
 ضيقة جداً شلا يدؿ على أهنا مركزة اإلشارة . 
إف من أىم األشياء للتعامل مع ىذه 
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خرى حىت األتضبط احملاذاة جيدًا بُت كل نقطة و اذلوائيات ىو عند الًتكيب يتوجب عليك أف 
ث ىذه وية بنفس الوقت وذلك بسبب ضيق زا ربصل على مسافة ربط بعيدة وسرعة نقل عالية يف

 كما ذكرنا سالفاً . اذلوائيات  
بعض النصائح قبل شراء ىوائي . والبد أف تأخذ يف إليك بعد أف تعرفنا على أنواع اذلوائيات و 

  -ار األيت :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعتب
 البد من تحديد المسافة المراد تغطيتها .  .1
 عدة إتجاىات .البد أن تحدد ما إذا كنت تبث في إتجاه واحد أو  .2
قادر على إعطاء الخاص بك  Access Point بد أن تأخذ في عين اإلعتبار ما إذا كان الـال .3

 أم ال . طاقة لهذا الهوائي ليعمل بكفاءة 
  2.4GHzeتدعم تردد  Access Pointيجب أن تعرف ما إذا كانت أجهزة اإلستقبال والـ  .4

 ثم تختار تردد الهوائي .5GHz  أم
( للبث Outdoorما إذا كنت تريد البث في منطقة داخلية أم بحاجة الي ىوائي )يجب أن تحدد  .5

 في منطقة خارجية . 
يجب أن تنتبو الي أن العوائق )األشجار , المباني العالية , الجبال .... الخ( أحد األسباب الرئيسية  .6

كانت المنطقة بها   نوع ىوائي يصل الي مسافات أبعد إذاار ي تقلص مسافة البث , لذا يجب إختيالت
      عوائق . 

 اهتقنيات  اهال شولية :  
 -: تهامثلأ ومن الالسلكية الشبكات عامل يف جداً  كثَتة تقنيات توجد
 (infra-red).  احلمراء ربت األشعة -
   Radio frequency (RF) الراديوية الًتددات -
- SATTLITE (SAT). 
- BLUTOOTH. 
- Wi-Fi . 
- Wi-max. 

 : ( IRتقنية األشعة حتت احلٌراء )  .1
 اجلزء عرب ادلستخدمُت بُت تصاؿاإل يتم حيث , قدـ 50 عن تزيد ال جداً  قصَتة مسافات يف حخدمجس  

 الشبكات إلنشاء مفيدة غَت تعترب ولذلك احلواجز خًتاؽإ على قادرة غَت يهو  , الضوئي للطيف اخلفي
 . األخرى باألنظمة مقارنة الالسلكية



31                                                                               
 

 

  Radio Frequency(RFتقنيات املوجات / اإلشارة اهراديوية ) .2
 ايل خرىأ اىل نقطة من واءاذل بواسطة ادلعلومات لنقل تصاالتاإل نظمةأ اهجسحخدم رومغناطیسیةهك موجة يه

 يكوف أف إىل احلاجة دوف مستخدـ كل إىل والوصوؿ اجلدراف ؽاخًت إ علي قادرة يهو  , أطوؿ مسافات
 بسرعة تسَت حيث الالسلكية الشبكة عرب البيانات حلمل شيوعاً  األكثر وتعترب  .مهبین مباشر خط ناؾى

  .الضوء بسرعة أي الثانية/ميل 186.000
 (Blue Toothتقنية اهصن األزرق ) .3
 وتسمح  .قدماً 30  حىتتصل  مسافات إىل البيانات لنقل الراديوية األمواج تستخدـ بليللك بديلة تقنية يه

 يف التقنية ذهى اىل ادلدخل وكاف واحلقائب واجليوب اجلدراف عرب البيانات نقلب (Bluetooth) ةثقنی
 /Ericsson)/ IBM/ Intel  اهضمن من اهبعض مع شركات عدة لعمل ةجهخی ـ 1998العاـ

Nokia /(Toshiba التقنية ذهىو  . احلاسوب سةهجأ بُت الالسلكي للوصوؿ حل توليد فهدب وذلك 
 منخفضة وطاقة مقيد دبجاؿ ترتبط اليت الصغَتة سةهلألج مثالية يهو   معيار وليست خصائص عن عبارة

 رلاؿ ضمن الصغَتة سةهجألا  تصاؿإل جيد حل التقنية ذهى غلعل ما وىو  مكلفة غَت راديوية ووصالت
 . عمل منطقة يف شخصي

 
 

 Worldwide interoperability for Accessتقنية اهواي ًاكض ) .4

MAX)-Microwave (Wi) 
 بُت والربط طويلة مسافات عرب تصاالتاإل خدمة توفَت إىل دفیه بعد عن إتصاؿ برتوكوؿ عن عبارة يه

 وخدمة النقالة واتفاذل يه التقنية ذهى تستخدـ اليت التطبيقات وأكثر , التيبالك ستخداـإ دوف مواقع عدة
 تقـو يهو  , موقع من أكثر بُت معينة تطبيقات ستخداـإ يف والشراكة العادلية نًتنتاإل شبكة على الدخوؿ
 حالً  اهیجعل ما ذاىو  الالسلكي اإلنًتنت بث من مًتاً  كيلو 45 اىقطر  نصف يبلغ ةيدائر  مساحة بتغطية
 حدةاالو  البث نقطة أف خصوصاً  اهبأكمل مدف على اهوجعمیم . بعيدة أماكن إىل اإلنًتنت تصاؿإل مثالياً 

  70Mb/s .بسرعة بيانات تنقل أف ابإمكاهن
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 :(WLAN Modes Topologyأمناط اإلرشاي يف اهشبلات اهالشولية )
5. (Peer to Peer( أوًا يصٌى باهــ )Hoc Mode -Ad ) : 

 Access)ستخداـ كرت الشبكة الالسلكي دوف استخداـ ربط عدة أجهزة مع بعضها البعض بإ
Point) . 

 
 

 : ( StructureInfraمنط اهبنية اهتحتية )  .2
 .(Access Point)ربط صبيع االجهزة عرب نقطة مركزية  وىي 

 
3. odeMt Point to Poin:  

 على خرآ عمارة سطح إىل لشركة عمارة سطح من مثالً  أي فقط واحدة نقطة إىل نقطة من تصاؿاإل وىو 
ويف اإلعدادات  . مكلف وغَت جداً  كبَت بشكل للشركات ومفيد جداً  فعاؿ تصاؿإ ويعترب ادلقابل الشارع

 ( . Receiver( والثانية لإلستقباؿ )Transmitterيتم ضبط األنتنتُت واحدة لإلرساؿ )
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4. ode MPoint to Multipoint  : 

وىنا  نقاط عدة أي نقطة من أكثر مع تصاؿاإل يكوف ناه ههأ إال السابق ىضعال ما حد إىل هیشب وىو 
 6-4وعادة تكوف من  نقاط بعدة تصاؿاإل من سبكينو و   (Access Point) ػػػال بربرلة نقـو أف غلب

 تصاؿ .نقاط إ

 
 

5. ode MRepeater  : 

 اليت األماكن يف عادة ويستخدـ اإلشارة اهإلی تصل أف ادلمكن من اليت ادلسافة لزيادة النوع ذاى يستخدـ
 . اجلغرافية واحلواجز العوائق اهفی كثرث

 
 

 يف اهشبلات احملوية اهال شولية :املعايري املصتددًة 
 ومن الالسلكية الشبكات معايَت من جزء يعّرؼ اهمن واحد وكل ادلعايَت من رلموعة الالسلكية للشبكات اف
 : يلي ما ادلعايَت ذهى

 802.11a: 54 إيل يصل لبياناتا نقل معدؿMB/ps 5 إىل فيصل الًتددي الطيف أماGHz. 
: 802.11b11 إىل يصل لبياناتا نقل معدؿ MB/ps 2.4 إىل فيصل الًتددي الطيف أما 

GHz. 
  802.11g: 54إىل  يصل لبياناتا نقل ؿمعد Mb/ps 2.4 ايل فيصل الًتددي الطيف أما 

GHz. 
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 لكية ـــــــــسالح شبكو ــــم يوضــــــــــرس
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 هتقنيات اشتدداًها تقصيٍ اهرتددات اهال شولية وفقًا

 التطبيقات  مدى التردد اسم الحيز 

واصػػػات يف اعمػػػاؽ غسػػػًتاتيجية بالاإلتصػػػاالت اإل ELF 3 -300 Hz طلفاضالًتدد ادلتناىي اإل
 . ادلياه الدولية ويف سرعة التحرؾ الطبيعية

 . تردد الصوت الطبيعي ادلسموع VF 300-3000 Hzالًتددات الصوتية 
 . سًتاتيجيةالبحرية اإلإتصاالت  VLF 3 -30 KHz الًتددات ادلنخفضة جداً 

 . سًتاتيجية ادلالحةإتصاالت البحرية اإل LF 30 -300 KHzالًتددات ادلنخفضة 
 . ذاعة بتعديل الًتدداإل –ادلالحة  MF 300 -3000 KHzالًتددات ادلتوسطة 
ة  السػػػلكي اذلػػػواة . رادار ذاعػػة ادلوجػػػات القصػػػَت إ HF 3 -30 MHzالًتددات العالية 

 . فقخلف األ
اإلذاعػػػػػػػة بتعػػػػػػػديل الػػػػػػػًتدد . اإلرسػػػػػػػاؿ التلفزيػػػػػػػوين  VHF 30 -300 MHz الًتددات العالية جداً 

ة الالسػػػلكي احملمولػػػة جهػػػز .إتصػػػاالت الشػػػرطة . أ
والطػػػػػػائرات. الػػػػػػرادارات . شػػػػػػبكات يف العربػػػػػات أ
 الالسلكي . 

ع واقػقمار الصناعية . نظػاـ ربديػد ادلإتصاالت األ UHF 300 -3000 MHzالًتددات فوؽ العالية 
رسػػاؿ التلفزيػػوين . العػػادلي . اذلػػاتف اخلليػػوي . اإل

 الرادار . ادلالحة .
ية . اإلذاعػة مػن خػالؿ قمار الصػناعإتصاالت األ SHF 3 -30 GHzرتفاع الًتددات فائقة اإل

قمػػػػػػػار الصػػػػػػػناعية . الػػػػػػػرادار . وصػػػػػػػالت نقػػػػػػػل األ
 ادلعلومات .

 قمار الصناعية . الرادارات ادللمًتية إتصاالت األ EHF 30 -300 GHzرتفاع الًتددات ادلتناىية اإل
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 اهيًا ــح وليةــاالت اهالشـــدًة يف اإلتصــسة املصتدــض األجهـــبع

 

     Nano Beam 044 M5             
  مواصفات الجهاز :

من كامَتات ادلراقبة ايل مركز التحكم يستخدـ لنقل البيانات  .5
 كلم .  8دلسافات تصل ايل 

 كلم عرب  10يستخدـ لنقل اإلنًتنت دلسافات تصل ايل  .0
data rate  8تصل ايلMB . 

كلم   7ت تصل ايل يستخدـ لنقل البيانات العادية دلسافا .3
 .mb/s 70  بسرعة تصل ايل 

 GHz 5.8بًتدد  نًتنتيستخدـ لعمل شبكات توزيع إ .4
  . اقل واالستقباؿ بنفس اجلهاز ونفس الًتدد او

 . mb/s 150ينقل بسعات تصل ايل  .5
 يعمل بكامل كفائتو يف الطروؼ اجلوية وتقل الكفاءة يف العوائق والتشويش . .6
يتحمل درجات حراره و جهاز جيد جداً لشركات البًتوؿ وادلنشآت الصحراوية ألف اجلهاز خارجي مضاد للماء  .7

 درجو مئوية . 70تصل ايل 
 . DBi 25مزود بانتينا  .8
 درجو لسهولة التوجيو . 20زاوية عرض اإلرساؿ تصل ايل  .9

 شلا يعترب جهاز جيد دلعاجلة البيانات . MHz 560معاًف اجلهاز .55
 يعمل مع أجهزة ادلولدات والطاقة . .55

Nano Bridge M5 Device  
يستخدـ لنقل البيانات من كامَتات ادلراقبة ايل مركز التحكم دلسافات  .5

 كلم .  55تصل ايل 
 . درجة  35زاوية   MHz5.8  تردد .0
ى أليس هبا مناطق او  ىتستطيع هبذا اجلهاز البث دلناطق بعيدة وتغذيو قر  .3

 . نًتنتإطرؽ توصيل 
  . لمك  55و يلوك  50ستقباؿ بنفس اجلهاز دلسافة تصل إىل ؽلكن اإل .4
  . لمك  8دلسافة  Nano Station M5وؽلكن االستقباؿ جبهاز  .5
  . لمك  5دلسافة   Loco Station M5وؽلكن االستقباؿ جبهاز  .6
 ( .Point To Point) ال ؼلًتؽ احلوائط واخلرصانات واحلواجز عامة .7
 . wirelessعادة التوزيع إأجهزه او عاده التوزيع بسلك من خالؿ إؽلكنك الربط عليو مث  .8
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Nano Station M5 Device 

 

           
 

  مواصفات الجهاز :
 كلم .  5يستخدـ لنقل البيانات من كامَتات ادلراقبة ايل مركز التحكم دلسافات تصل ايل  .5
  . 8MBتصل ايل  data rateكلم عرب   7يستخدـ لنقل اإلنًتنت دلسافات تصل ايل  .0
 .mb/s 70  كلم بسرعة تصل ايل   5يستخدـ لنقل البيانات العادية دلسافات تصل ايل  .3
 قل . أستقباؿ بنفس اجلهاز ونفس الًتدد او واإل GHz 5.8نًتنت بًتدد إيستخدـ لعمل شبكات توزيع  .4
 . mb/s 150ينقل بسعات تصل ايل  .5
 نًتنت بُت اجلامعات والكليات وادلصانع وادلنشآت وادلنازؿ .واإل يستخدـ لنقل البيانات .6
 يعمل بكامل كفائتو يف الطروؼ اجلوية وتقل الكفاءة يف العوائق والتشويش . .7
يتحمل درجات حراره ية ألف اجلهاز خارجي مضاد للماء و جداً لشركات البًتوؿ وادلنشآت الصحراو جهاز جيد  .8

 درجو مئوية . 70تصل ايل 
 . DBi 16مزود بانتينا  .9

 درجو لسهولة التوجيو . 45زاوية عرض اإلرساؿ تصل ايل  .55
 شلا يعترب جهاز جيد دلعاجلة البيانات . MHz 400معاًف اجلهاز .55
 ادلولدات والطاقة .يعمل مع أجهزة  .50
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Nano Station Loco M5 Device 

 
  مواصفات الجهاز :

 كلم .  2يستخدـ لنقل البيانات من كامَتات ادلراقبة ايل مركز التحكم دلسافات تصل ايل  .5
    . 8MBتصل ايل  data rateكلم عرب 4يستخدـ لنقل اإلنًتنت دلسافات تصل ايل  .0
 .mb/s 70  كلم بسرعة تصل ايل   2يستخدـ لنقل البيانات العادية دلسافات تصل ايل  .3
 ستقباؿ بنفس اجلهاز ونفس الًتدد او اقل . واإل GHz 5.8نًتنت بًتدد يستخدـ لعمل شبكات توزيع إ .4
 . mb/s 150ينقل بسعات تصل ايل  .5
 ع وادلنشآت وادلنازؿ .واالنًتنت بُت اجلامعات والكليات وادلصان يستخدـ لنقل البيانات .6
 يعمل بكامل كفائتو يف الطروؼ اجلوية وتقل الكفاءة يف العوائق والتشويش . .7
يتحمل درجات حراره ة ألف اجلهاز خارجي مضاد للماء و جهاز جيد جداً لشركات البًتوؿ وادلنشآت الصحراوي .8

 درجو مئوية . 70تصل ايل 
 . DBi 13مزود بانتينا  .9

 درجو لسهولة التوجيو . 45زاوية عرض اإلرساؿ تصل ايل  .55
 شلا يعترب جهاز جيد دلعاجلة البيانات . MHz 400معاًف اجلهاز .55
 يعمل مع أجهزة ادلولدات والطاقة . .50

 داخل شبكتك ادلنزلية أو يف ادلكتب ( لتوسيع نطاؽ البث الالسلكيOutdoorوىنالك أجهزة أخرى )
يف  (Laptop –Mobile – Hand Device) لألجهزة الالسلكيةلإلستفادة من خدمة اإلنًتنت 

 ومن ىذه األجهزة التايل :. درجة . 365أوسع نطاؽ شلكن وىي تقـو بالبث بزاوية 
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Pico2 hp 
 .MHz 400معاًف اجلهاز  .5
 .DBi 28 قوة اجلهاز  .0
 . °75/ 05يتحمل درجة حراره من  Outdoorاجلهاز  .3
 . AirMaxيدعم خاصية  .4
 . البيكو ستيشن من اقوي االكسسات ادلوجودهيعترب جهاز  .5
علي يف قوة نقل وتوزيع أيدعم االيرماكس شلا غلعل اجلهاز  .6

DataRate  شاره شلكنوإقل أوكذلك الربط علي .  
وغَتىا من  TP-Linkيعمل علي االكسسات   .7

 . جيجا ىَتتز 0.4الكسسات اليت تعمل علي تردد ا
 b/g/n يدعم العمل علي الوضع .8

hpet 2Bull         
 .  طملي وا 5555او  DBi 30تصل  قوة اجلهاز ايل  .5
 .MHz 180معاًف اجلهاز .0
الثبات  وىو سوفت وير معروؼ بقوة airosالسوفت وير اخلاص بو من  .3

 . والتحمل وبو امكانيات متطوره وجديده
أي أنو يتحمل ظروؼ اجلو اخلارجيو )يتحمل من  Outdoorاجلهاز  .4

 ( .مئوية درجو 75 درجو وحيت 05درجة حراره 
وذلك تبعاً لنوع االنتنا اليت يتم  لمك  55رساؿ تصل ايل ومسافة اإل ىادلد .5

 . تركيبها عليو وكذلك الظروؼ اخلارجيو والعوائق ادلوجوده يف ادلكاف
 . شهر االنتنات اليت تعمل عليو )اذلايرب لينك(أمن  .6
 ( عميل اونالين .35 -05يتحمل عدد عمالء مابُت ) .7
 يعمل دبفرده من دوف انتنا خارجيو . اجلهاز ال .8
درجو( او توجيهي )علي حسب  °365ف يعمل اجلهاز اومٍت )توزيع أؽلكن  .9

 زاوية االنتنا( وذلك من خالؿ االنتنا اليت يتم تركيبها عليو .
نو نفس الًتدد الذي يعمل عليو ادلوبايل والالبتوب لذلك ؽلكن الربط أي أجيجا ىَتتز  0.4يعمل علي تردد  .55

 ليو .ع
 دي يب فما فوؽ وذلك لتفادي تقطيع االشاره . 35ادلستقبل   االكسس  البد اف تكوف اشارة .55
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 : تعاون فريق العمل(روح )التقييم والتعرف على الشبكة 
 NO ADDITIONALمرحلة التقييم قبل الطلب للتعرؼ على الشبكة وىذه ادلرحلة ساضعها ربت عنواف   

COST   ال يدفعوف إالَّ إذا رأوا النتائج لذا من الشركة فكعادة أصحاب رؤوس ادلاؿ  إضافيةال لطلب مصاريف
 عند رؤيتهم للنتائج وصلعلهم ىم من يطلبوف . وادلاؿ وادلساعدة سندفعهم دفعاً لتقدمي يد العوف 

 األتي :حيث سيكون  Documentationوىذه المرحلة تتلخص في عمل توثيق 
لكل جهاز يف الشبكة سواء كمبيوتر أو سَتفر أو سويتش سجل خاص بو دبثابة شهادة ميالد ووفاة يسجل فيها   .5

ًأي  –ًمه انشخص املسؤًل عنو  –اإلعذاداث املٌجٌدة عهيو  –مكان ًجٌده  –تاريخ ًصٌنو  –مٌديهو  –إسم اجلياز )كل شي 

يقـو بذلك الشخص الذي  (ًاألىم ماىٌ سبب تهك املشكهت –ًكيف مت انتعامم معيا ًحهيا  –مشكهو ًجذث بو 
. مث إذا حدث تغيَت لإلعدادات تسجل وكذلك  Reportعاصر ادلشكلة وحلها ويسمى تقرير عن ادلشكلة 

وىي كثَتة ومتنوعة وغَتىا من ادلعلومات غَت الويندوز واألوفيس اليت ػلتاجها مستخدـ اجلهاز الربامج اخلاصة 
يقـو بتصميمها يعة وظيفتو وسيكوف كل ذلك يف سجالت مطبوعة وزلفوظة يف ظلاذج موحدة حسب اجلهاز وطب

وطبعاً يوجد من ىذه النماذج .. ة ذلا وال مانع من تطويرىا مستقباًل لصورة هنائيللوصوؿ اقش فيها يتم التنالعاملُت و 
من خالؿ موقع اخلاص بالسويتشات يث نظاـ التشغيل دنسخ إلكًتونية معبأة كقاعدة بيانات للشبكة , مثاؿ : رب

. فكذلك أنظمة تشغيل  Win7مث   vistaمث  XPسيسكو كما ىي العادة مع أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر 
 والراوترات تنزؿ ذلا ربديثات غلب متابعتها وتسجيل ذلك . السويتشات 

أي ل جزء فيها يعلمو كل العاملُت يف الشركة وكذلك غلب أف يكوف ىنالك رسم لتصميم الشبكة ورسم خاص لك .0
مث التعرؼ على مشاكلها , كما ننتبو ايل جزئية  Documentationفيما يعرؼ بالتوثيق  ITداخل قسم الػ 

جهاز مسؤولية الشخص  555دبعٌت  لكل موظف مهاـ معينةفىامة وىي أنو البد من ربديد ادلهاـ على التصميم 
 ؤكد على روح الفريق .نع ىذا مسؤولية الشخص الثاين , لكن م جهاز الثانية 55والػاألوؿ 

 نقاط ىامة في ىذه المرحلة يجب التأكيد عليها :  .3
األوىل أف سًتاتيجية العمل عن طريق إجتماع غلمع صبيع العاملُت بالقسم وىذا ىاـ من ناحيتُت إمعرفة اجلميع ب -

ليست سراً بل ىي ما سنقـو بو سويًا كفريق عمل , والثانية أف تتم مناقشة ىذه اإلسًتاتيجية  سًتاتيجيةتلك اإل
تفاين من  لأنو من وضع تلك اإلسًتاتيجية وبالتايل ايشعر اجلميع رىا و صحيح أهنا وضعت وأنتهى تقريمع اجلميع 

خربة العاملُت صلد إضافات أو  وردبا ومن يف تنفيذىا ألهنم ىم من وضعها ويرجوف ذلا النجاحكل العاملُت 
 تعديالت على تلك اخلطة تكوف ىي األنسب . 

ــ ال ن)يف ىذا اإلجتماع ادلبكر أننا يف مرحلتنا األولية سنعمل كفريق عمل من أىم النقاط اليت غلب الًتكيز عليها  -

ردبا تصل يف بعض األحياف ايل إجتماع منا ايل عمل العديد من اإلجتماعات  جواليت ستحتا  (أوا ًوعم نــــ حنه
مع فريق العمل , والقوؿ بأف أمامنا الكثَت من العمل ثابت يومي مث إسبوعي لكن إجعل لك إجتماع شهري 

والتنبيو على أف ىذه فًتة جديدة ال عالقة ذلا بادلاضي وعلى كل شخص أف يثبت فيها نفسو .. ال تنسى 
 يدوف فيو كل مامت يف ىذا اإلجتماع ليتابع يف اإلجتماع الذي يليو . زلاضر اإلجتماعات فلكل إجتماع زلضر 
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أدرى منك خرب م فالعاملُت ال تأمر بل إقًتح وألق باإلقًتاح بُت أيديهم ودع ذلم التعليق والنقد حىت تستفيد من  -
ه يف تركيب الشبكة ومشاكلها خصوصًا أنك ستجد من ىم أقدـ منك بكثَت وردبا من ىم أكثر منك خرب 

سم ػلتاج لكل فرد فيو فالق  وتعًتؼ ذلم حباجتك إليهم وىذا ال عيب فيو فحاوؿ أف تكسبهم وذبعلهم يف صفك 
عن أحد . وتناسى كونك مدير بل أنت عضو يف الفريق ىذا يف نطاؽ قسمك أما على مستوى  ستغٌتوال ي  

ألحد بتخطي حدوده .. إقتنص الصالحيات ديره وال تسمح فالفخر بكونك يف ىذا القسم ت  األقساـ األخرى 
أف يقاؿ لك إفعل بل أجعل كل شيء ال يسَت إالَّ ربت عينك فال فالصالحيات تقتنص وال سبنح دبعٌت ال تنتظر 

ادلسؤولية وواجو أخطاءؾ غَتؾ أف يدير قسمك حىت وإف كاف مديرؾ .. وكن على قدر ربمل تسمح ألحد 
 بكل شجاعة وحاوؿ تصحيحها . 

واألىم أساؿ  دبلفا م ورؤية سَتىم الذاتية أف ذبتمع بكل موظف على حدا وإف مل يتيسر ذلك فعليك حاوؿ  -
وماىي احللوؿ ادلقًتحة  أو شخصيوو يكل موظف ماىي ادلشاكل اليت تواجهو يف العمل حىت وإف كانت وظيف

؟؟ ىل من جديد أو إضافة أو إبتكار ؟؟ ليس ىذا للمعرفة وصبع ادلعلومات ولكن للسعي اجلاد  لتلك ادلشاكل 
ادلديرين دبعزؿ عن موظفيهم ومعانا م شلا حل تلك ادلشاكل وخصوصاً الشخصية منها ال تتعجب فمعظم على 
مالئك من أكرب العوامل على  . حيث أف التواصل بينك وبُت ز على صلاة ادلركب واليت ضلن صبيعاً على متنها يؤثر 

الحظ أوك جتهس مع فريق )احلب يف اهلل والذي يدفع اجلميع للتفاين يف العمل  حواليت سبنكسر احلواجز النفسية 

( .. دافع عن ًأًالدك فأجعم تهك األًقاث ىادئت ًسعيذةمع أىم بيتك أكثر مما جتهس أحياواً كثرية انعمم 
بكل قوة وأعترب أف مشكلة أحد الزمالء ىي مشكلة شخصية وال تسمح ألحد كائنًا من كاف  فريق العمل

عن ادلاضي أو عن للقسم وال ألحد أعضاءه .. حاوؿ أال تسمع من أحد بالتعرض ال من قريب وال من بعيد 
 نك .مسع عن الشبكة ومشاكلها فقط بغض النظر عن األشخاص .. فمن نقل لك نقل عأحد الزمالء بل أ

ال تنسى ادلراقبة وادلتابعة .. من ادلهم جدًا إلقاء ربية الصباح بعد أف تستقر يف مكتبك لوقت بسيط النك  -
حاضر بنشاط وحيوية يف بداية عملك فمن فوائدىا متابعة وصوؿ ادلوظفُت , وكذلك يف أثناء اليـو تابع سَت 

أو اخلطة سلتصر عما مت تنفيذه من ادلطلوب العمل , ويف آخر اليـو أو آخر اإلسبوع كحد أقصى أطلب تقرير 
دلدة بسبب أي إستهتار , أيضًا حاوؿ أف لقياسها مع ادلدة الزمنية للمرحلة حىت تتحكم يف عدـ إزدياد تلك ا

 وردبا ىنالك عادات ذلم ستحاوؿ تغيَتىا لكن مع الوقت . تتغاضى عن بعض األخطاء الصغَتة 
للسؤاؿ  دَّ ال تنسى أنك مسؤوؿ دبعٌت غَت الذي يفهمو الناس .. مسؤوؿ يعٍت ستقف بُت يدي اهلل وسؤالك فأع   -

بل وسيعمل كل من أي أحد سوى اهلل ىا سي نزع اخلوؼ من قلبك جواب .. فهي أمانة فراقب اهلل فيها عند
وتصوف األمانة وليس عندؾ إستعداد خليانة األمانة .. وىذا ما أحد لك حساب ألنو يعلم أنك تراقب اهلل 

 ي عرؼ بالرقابة الذاتية حاوؿ تنميتها بنفسك أوالً وعند كل عضو يف فريق عملك . 
 على عملهم وأشعرىم بأف تثق فيهم فمع الوقت ستجد أف لديك فريق إعط الثقة دلن حولك كلفهم وأثٍت -

ؽلكنك اإلعتماد عليو . فال والف ال دلبدأ التخوين . وىذا ىاـ جداً حلل أكرب األخطاء الفادحة يف اإلدارة وىو 
 دبعٌت أنك ال تعطي صالحيات ألي أحد وتريد أف تفعل كل شيء بنفسك .اإلدارة ادلركزية 
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  لك بفريق العمل : من أىم ماتقول فيو : أول إجتماع .4
وحات لحاوؿ أف تربز مثل ىذه ادلعاين على ال Team Workبداية غلب أف يعلم اجلميع أننا فريق عمل    -

فمشكلة أحد  (األفكارأطلق لعنانك فأستغلها !! لوحات ذات فائدة عظيمة ل)ىذه ااإلعالنية اخلاصة بالقسم 
 ادلساعدة . الزمالء ىي مشكلة للجميع , فكلنا يف قارب واحد وعلى اجلميع تقدمي 

سويًة , فتلك ىي زاد من األعلية دبكاف يف ظلاذج نقـو بتصميمها د والتوثيق .. توثيق كل شيء ال تنسى اجلر  -
 وعليها يتوقف كل شيء .ادلرحلة الثانية 

وىذا ىاـ  ITشركة  ...مع الشركة بل ضلن شركة متعاونة  تلك الشركةقسم من  نالس نانمن ىو عميلك . فإ -
ىو =  يف عملناجداً لنعلم أننا لدينا عميل وىم موظفو الشركة ىذا العميل رضاه عن مستوى اخلدمة أىم شيء 

عن ادلوظف عندنا ىو أف يشتكي منو العميل كما ىي عطي إنطباع سيء كثر األشياء ت  صلاح أو فشل . فمن أ
أو عدـ تعاوف وذباوب ادلوظف معو أو عدـ حل ادلشكلة العادة يف أي شركة , شكوى من تأخَت تقدمي اخلدمة 

.. وما ايل ذلك . فلو  أننا شركة خاصة ذلا عقد مع الشركة وكاف ىذا ىو اإلنطباع أللغت معنا العقد وحبثت 
 عن شركة أخرى . 

شركة ضخمة مات مديرىا التنفيذي والذي إستمر في .. قصة سريعة )ضلن سنطور الشركة ونطور من أنفسنا  -
البديل وكان عدد المتنافسين إثنان األول إدارة الشركة لمدة تزيد عن العشرون عامًا وجاء وقت إختيار 

لديو من الشهادات التي تؤىلو نائب المدير التنفيذي والثاني مدير شاب ليس أحد منسوبي الشركة ولكن 
عترض نائب المدير التنفيذي  ن من تقلد المنصب ىو الشاب ولما اأ لتلك الوظيفة وىنا كانت المفاجأة

سنو  11األسباب لعدم نجاحو أن لديو خبره عام واحد فقط وباقي العشرون عاماً  كانت أحد أقوى وأىم
( .. طور من نفسك وال ا تعلمو في عامو األولسنو يؤدي م 11بل ظل خدمو فقط لم يطور فيها نفسو 
وال تنتظر من الشركة اليت تعمل هبا أف تطورؾ . ربدى الظروؼ وخذ باألسباب تتعذر بالظروؼ وال اإلمكانيات 

لن أقوؿ لك ما ىو اجلديد الذي  .... سؤاؿ البد أف يطرحو كل منا على نفسو حىت ال تندـ وأسأؿ اهلل التوفيق 
 . قيد التنفيذ يف ادلراحل التالية وىي ستكوف؟ ىو اجلديد الذي أضفتو للشركة تعلمتو ولكن ما

برسم الشبكة وكل  Administrator.. يقـو الػػ من يشرح ويرسم لنا تصميم وطريقة عمل الشبكة  -
ورؤيتو بنفسك مع ادلسؤوؿ عن وحبضور الزمالء والنقاش حوؿ التصميم وزيارة كل مكاف يف الشبكة تفاصيلها 

ىذا القسم  .. وعمل إحصائيات خاصة بعدد األجهزة وموديال ا وما ايل ذلك كما سبق اإلشارة ايل قاعدة 
 عن كل صغَتة وكبَتة يف الشبكة .بيانات 
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 إذاً لنبدأ العمل وذلك بــــــ :
 ربديد ادلسؤوليات لكل موظف وبشكل دقيق ومسماه الوظيفي والفًتات الزمنية للمرحلة .  (5
 النماذج ادلستخدمة يف عملية التوثيق . (0
 ربديد ادلتطلبات ادلطلوب منو تنفيذىا . (3
 عالقة كل موظف باآلخر والتعاوف فيما بينهم .  (4
 الًتكيز على اإلىتماـ بالعمالء . (5
 يومياً أو إسبوعياً كحد أقصى .... يشمل تسليم ما مت تنفيذه التقييم لألداء وادلراقبة  (6
 اإلقًتاحات أو التعديالت .  (7

 
 مالحظة أخيرة وىامة : 

يف إعتقادي أف تلك ادلرحلة ىي أدؽ وأخطر ادلراحل . وادلراحل اليت تليها أسهل لذا فهي ربتاج لصياغة بشكل أدؽ     
 ودراسة متأنية وخطوات مدروسة .وأعمق 

أما عن ادلدة الزمنية ذلذه ادلرحلة ففي إعتقادي أهنا لن تأخذ أكثر من ستة أشهر وىي زبتلف حسب حجم الشبكة     
 تماعات ردبا تزيد أو تنقص وىذا ما ستبديو لك اإلجتماعات .جولكن بعد اإلوعدد أفراد فريق العمل 

لضيق الوقت ادلراحل وذلك ردبا  نادلرحلة الثانية أو غَتىا مكما نشَت ايل اننا أحياناً نسَت بالتوازي يف ىذه ادلرحلة مع     
 أو غَته من الظروؼ .

من اخلياؿ أو ادلستحيل أو ادلثالية أو التنظَت الفارغ بل ىي من واقع التطبيق أخَتاً ننبو ايل أف تلك اخلطة ليست ضرباً     
    واخلربة والنجاح بفضل اهلل .. 
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  (Point to Point)مثال عملي لتركيب شبكة 
بربط أجهزة  ياـقالريد ونCanar مقدمة من شركة  Wi-Max خدمة إنًتنتإشًتاؾ يف ىذا ادلثاؿ نفًتض أف لدينا 

ريد اإلستفادة من نفس اإلشًتاؾ ن. ويف نفس الوقت ( باإلنًتنت  Mobile –Laptop  –Desktop ادلكتب )
  لدخوؿ ايل اإلنًتنت من ادلنزؿ . ل
  

 
 

 : شكل المكتب من الداخل

 
 .عرب راوتر لألجهزة الالسلكية وسويتش لألجهزة ادلكتبية  مت توصيل صبيع أجهزة ادلكتب خبدمة اإلنًتنت

Office Home 
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 ؽلكنأف ادلنزؿ يبعد عدة كيلو مًتات من ادلكتب ولنفًتض اآلف نريد عكس خدمة اإلنًتنت من ادلكتب ايل ادلنزؿ 

 .  (Point To Point)ادلنزؿ بتوصيل ادلكتب 
 Pointواحدة بادلكتب واألخرى بادلنزؿ وتوصيلهما ) (Antenna Outdoorيكوف لدينا )أف ولنقـو بذلك غلب 

To Point) للربط عرب جهاز . ولنأخذ مثاؿ بالرسم Nano Station  . 
 
 : (Nano Stationتوصيل المكتب نقوم بإضافة )ل

 
 يف إعدادات( WDSالػػ )( وتفعيل خاصية Access Pointعمل )ي( لNano Stationػ )نقـو بضبط الو 

 . الربنامج
 

 كالتالي :  وصيلوالت ضبطالالمنزل سنقوم بأما 
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 ( يف إعدادات الربنامج .WDSالػػ )( وتفعيل خاصية Station( ليعمل )Nano Stationنقـو بضبط الػ )

 بذلك نكوف قد حصلنا على خدمة اإلنًتنت بادلكتب وادلنزؿ بإشًتاؾ واحد . 

 
 

الرسم  يوضحكما   Omni-Direction Antennaدرجة ؽلكن إضافة  .365لتوسيع نطاؽ الشبكة بزاوية 
  ( .يف ادلكتب أو ادلنزؿ)التايل 

 
 
 

Office Home 
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 ( من سوداني عبر األسالك النحاسية DSLمثال لخدمة إشتراك إنترنت ) 
 نقـو بالتوصيل كاأليت : 

بتوصيل خط اذلاتف القادـ من أعمدة سوداتل بالراوتر اخلاص بشركة سوداين والتوصيل من الراوتر ايل السويتش ومنو يتم 
 . Wi-Fiوالالبتوب عرب الوايرلس  , واجلواؿ ربط بقية احلواسيب ادلكتبية داخل الشبكة

 لتوسيع نطاؽ الشبكة دلسافات بعيدة Outdoor Anteena (Omni - direction) ربطؽلكن و 
 .)إختياري(

 الرسم التايل يوضح ذلك .

 
 :سلكياً أو بالطريقة التالية بإضافة سويتش لتوسيع الشبكة 

 

DSL Cable 

Outdoor Antenna 

 

 
Sudani Wireless Router  

Sudani Wireless Router  

DSL Cable 

Switch 


